
690 ERDÉLYI KÁROLY.

Az utóbbi mutatványt különösen azért közöltem, mivel itt 
is tett némi csekély változtatást Simái.

Azt hiszem, ezek után nem szükséges hosszasabban fejte
getnem a két darab egymáshoz való viszonyát.

« Igazházi» a kezdő magyar színészet idejében kedvelt darab 
volt és többször adták. Első. darabnak is ezt adták elő az új magyar 
színészek. Szomorúan érdekes adat a gyorsan kialvó nemzeti 
tűzre vonatkozólag, hogy a darab igen rövid idő alatt 290.05 frt 
jövedelemről 24.35 írtra szállt.

Simaira és egyéb müveire alkalmilag még visszatérek.
E r d é ly i K á r o ly .

V E G Y E S .

— A ló'csei Album, melyet a lőcsei kir. áll. főreáltanoda tápinté
zetének alaptőkéje javára a lőcsei reáliskola tanári kara kiadott és 
dr. Bayer Ferencz szerkesztett, a következő dolgozatokat tartalmazza, 
melyek folyóiratunk körébe esnek : Bdszel Aurél, nehány szó a régi kelle
nek fö jellemvonásairól, merész általánosságokban mozgó állítások, me
lyekhez sok szó fér. — Theisz Gyula, Patelin ügyvéd, a régi franczia 
színház legkitűnőbb és a vígjáték történetére legbefolyásosabb komikus 
darabjának teljes fordítása, melylyel Theisz az irodalomtörténettel 
foglalkozó szakférfiakat igaz hálára kötelezi. A darab valószínűleg a
XV. század utolsó negyedéből való. Szerzője ismeretlen, mert Blancliet 
Péter ügyvéd (+ 1519), kit sokan szerzőjének tartanak, nem mutatható 
ki annak. — Heinricli Gusztáv, FJfrída, az Elfridadrámák összehason
lító tárgyalása. Ily drámát írtak az angol Mason a XVIII. század kö
zepe táján, és a németek: Bertuch Frigy. Justin (1875), Jelinger Miksa 
(1782), Schiller Frigyes (csak a terv töredéke), Marggraf Hermann 
(1841) és Heyse Pál (1877). A monda a X. századba esik, Edgár angol
szász király uralkodása idejébe (959—975). Bertuch Elfrida-drámájának 
magyar átdolgozása Dugonics András Kim Lászlója (1794), mit a szerző 
bővebben kimutat. A munka epikus feldolgozását Arany László pálya
nyertes költői beszélyében bírja irodalmunk. — Gébé János, az Isten- 
eszme a költészetben, voltaképen Derzsavin orosz költő (f 1816) egy ódá
jának («Az Istenhez*) fordítása (Romanecz Mihály tói) és fejtegetése.—  
Költői fordításokat találunk az AlbumhfíjXi: Györy Vilmostól (Álarcos 
gróf románcza, spanyolból), Szász Kárólytó\ (Schiller, Az ideál), Dengi 
Jánostól (Leopárdi, Ünnepest és A holdhoz), és Theisz Gyula és Roma
necz Mihály már említett dolgozatait. — Az Album nemcsak jótékony 
czéljánál, hanem belértékénél fogva is megérdemli, hogy minél több 
vevője akadjon. Azért melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe és áldozat
kész pártolásába. Kiállítása i£en szép. Előfizetési ára 1 frt 00 kr.
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